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Kibővített ülést tartott 
az úttörő Szövetség 

Csongrád megyei elnöksége 
Komócsin Zoltán elvtárs is felszólalt 

a megbeszélésen 
Szombaton délelőtt Hódmezővásárhelyen az Úttörő Szö-

vetség Csongrád megyei elnöksége kibővített ülést tartott. 
Az ülésen részt vett és felszólalt Komócsin Zoltán elvtárs, 
az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának első titkára is. Megjelent még az 
Úttörő Szövetség Országos Központjának több munkatársa 
és részt vettek a megyei elnökség tagjai mellett a függet-
lenített járási úttörőtitkárok, az úttörőházak vezetői, a já-
rási KISZ-bizottságok titkárai is. 

Nagyistók József, az Úttörő Szövetség megyei elnöké-
nek megnyitója után az ülésen megtárgyalták és értékelték 
a megyei úttörőmunka legfőbb tapasztalatait. Egyebek kö-
zött leszögezték, hogy a megye úttörőcsapatai mind szerve-
zettségben, mind a tartalmi munkában jelentőset fejlődtek. 
A további fejlődés érdekében fontos, hogy még jobban erő-* 
sítsék a kapcsolatot a KISZ-szel és a pedagógusok is foko-
zottan használják fel nevelő munkájukban az úttörőmoz-
galom nyújtotta lehetőségeket. 

Nyilatkozat az 1961-es beruházásokról 

Ötszázhatvanhat új lakás épül 
idén Szegeden 

Meggyorsítják a megkezdett beruházások befejezését 
Milyen beruházásokat te- építését, 14 millió forintos (jíurn épül. A Pedagógiai 

jeznek be az idén, s milyen beruházással. A 42-es Autó- Főiskolának 300 személyes, 
új beruházásokhoz kezdenek közlekedési Vállalatnál új az Orvosegyetemnek pedig 
htizzá? — ezzel a kérdéssel gépkocsitároló készül, amely 200 személyes diákotthon. A 
kerestük fel Kutiván liczső a vállalat összes gépkocsi- Kutasi Állami Gazdaságban 
elvtársat, a Beruházási Bank jainak tárolására alkalmas — elsőnek a megyében — 
szegedi fiókjának vezetőjét, lesz. Bővítik a vasöntödét, az hibridüzemrész épül — fejez-
Kérdéseinkre Kutiván elv- egyetemi és főiskolai ifjú- te be nyilatkozatát Kutiván 
társ elmondotta, hogy az új ság számára két új kollé- Rezső elvtárs, 
esztendő első felének egyik 
legfontosabb feladata a be-
fejezetlen beruházások felül-
vizsgálása. E vizsgálat célja, 
hogy lehetővé tegye és elő-
segítse az ilyen beruh ázá-
sok minél előbbi befejezései, 
az ilyen beruházások szá-
mának csökkentését. Ezért 
ennek a felmérésnek min-
den egyes esetben meg kell 
állapítania, mi az a reális 
határidő, amikorra ezeket a 
már megkezdett, de még be 
nem fejezett beruházásokat 
gyorsan be lehet fejezni, 
esetleg függetlenül attól, 
hogy az elkészítés határide-
jét eredetileg mikorra ter-
vezték. A vizsgálatnak ez-
zel kapcsolatban természete-
tesen azt is meg kell álla-
pítania, hogy o befejezésük-
höz milyen feltételek bizto-
sítására, mennyi pénzre tan 
szükség. 

— Ennek a vizsgálatnak 
április 30-ig kell befejeződ-
nie — mondotta Kutiván 
elvtárs —, s addig új be-
ruházások elfogadására, ille-
tőleg kivitelezésük megkez-
désére szinte nincs is, pon-
tosabban csak egészen kivé-
teles esetekben van lehető-
ség. Az új beruházások ki-
vitelezéséhez tehát csak ak-
kor lehet hozzákezdeni, ha 
a régebbiek, azaz az építés 
alatt állóak befejezéséhez 
minden feltételt biztosítot-
tak. 

— Az 1961-es évben az 
erőket a már megkezdett 
beruházások befejezésére 
összpontosítjuk és nagyobb 
tavlatra, hosszabb időre szó-
ló beruházások megvalósítá-
sához csak akkor és any-
nyiban kezdünk hozzá, ami-
kor és amennyiben erőink 
erre lehetőséget adnak. Az 
I961-re tervezett beruházá-
sokat azonban ennek ellené-
re is minden körülmények 
között be kell fejeznünk. 
Ehhez kormányzatunk bizto-
sítja az anyagi eszközöket. 

— A beruházások felül-
vizsgálásának határideje 
ugyan április 30, Szeged 
város és Csongrád megye te-
rületén azonban ez a vizs-
gálat lényegében már befeje-
ződött. Egy-két dologról még 
vitáznak az illetékesek, de a 
megjelölt határidőre ezek a 
kérdések is rendeződnek. Ez 
azt jelenti, hogy a megkez-
dett beruházások ütemszerú 
folytatása Szeged város és 
Csongrád megye területén 
minden tekintetben biziosí-
tott. 

— Ezek szerint ebben az 
évben 566 új lakás épül a 
városban. Szeged ugyanis az 
eredetileg tervezett 366 la-
káshoz még száz lakás épí-
tésére kapott engedélyt és a 
Csongrád megyei tanács dol-
gozóinak is itt a városban 
építenek fel száz új lakást. 
1961-ben fejeződik be a Sze-
gedi Konzervgyár 340 vago-
nos új raktárépülete. Mint-
egy három és fél, négymillió 
forintos beruházással új 
üzemrész épül a Falemez-
gyárban. Ebben az évben 
fejezik be — körülbelül 1—2 
millió forint ráfordításával 
— a halgazdaság bővítését. 
A Ruhagyár két új, szentesi 
és bácsalmási telepének épí-
tését szintén ebben az év-
ben fejezik be; egyenként 
5 millió forintos beruházá-
sok ezek. A Délrost vaj-
háti és ujszegedi telepén 
nagyarányú rekonstrukciót 
végeznek ebben az esztendő-
ben. Vajháton 19 millió fo-
rintból új gépsorokat állí-
tanak be, az újszegedi tele-
pen pedig nagyobb arányú 
felújítást kezdenek meg és 
fejeznek be. Ebben az év-
ben épül lel a II. kerületi 
tanácsháza is. 

— 1961-ben kezdik meg és 
fejezik be a Felsötiszapart-i 
új 14 tantermes gimnázium 

ü falusi értelmiség és az új falu 
Bármerre jár az ember Nem ritkaság a járásban, 

a szegedi járás fal- hogy a kommunista értelmi-
vaiban és tanyavilá- ségiek vezető tisztséget töl-

gában, mindenütt találkozik tenek be a pártban, s éppen 
a közjóért és a közboldogu- végzett társadalmi munká-
lásért dolgozók seregében az juk nyomán megsokszorozó-
értelmiségiekkel. Nemcsak a dott tisztelettel övezik őket 
tanácselnökökkel, és a töb- a falusiak. Mórahalmon pél-
bi tanácsi vezetővel, akiknek dául a községi pártszervezet 
— mondhatná valaki — "hi- titkára dr. Rózsa József or-
vatalból* is kötelező ez, ha- vos, aki feláldozva szabad 
nem pedagógusokkal és or- óráit és pihenőidejét a fa-
vosokkal, meg mezőgazdasá- luért és népéért munkálko-
gi szakemberekkel. A falusi dik. 
értelmiségre, akárcsak a va- T V e m akarjuk és nem is 
rosira, az a jellemző, hogy J_ \ szabad a társadalmi 
a munkásosztály és kommu- tevékenységet elébe 
nista pártja politikájának helyezni az értelmiségiek fő 
megvalósításában tevékeny hivatásának. A pedagógus 

I szerepet vállalnak. Mert az dolga elsősorban, hogy a 
értelmiségieknek — akiknek szocialista nevelést becsulet-

! különféle és sajátos hivatá- tel végezz^} az orvos első 
suk van — lényegében azo- hivatása a gyógyítás; az ag-

I nos a feladatuk a munkás- ronómusé, hogy jól irányít-
osztályéval és a szövetkeze- sa a szövetkezet gazdálkodá-
ti parasztságéval. Ez pedig: sát és így tovább. Munká-
munkálkodni a szocializmu- i u k értékelésében ez az alap-
sért! A szegedi járás értei- v e t ő. Különböző posztokon 
misége is derekasan teljesí- folytatott tevékenységüket 
ti kötelességét. A járás leg- azonban szocialista politikai 
felsőbb politikai fóruma, a és társadalmi célkitűzésekkel 
járási pártbizottság is nagy- végezniök. örömmel ír-
re becsüli tevékenységüket. Hatjuk, hogv a járás értelmi-

sége általában — bár van-
A part őszintén es fenn- n a k m é g közöttük közömbö-

tartas nelkul bízik a becsű- Sek, befeléforduiók — ennek 
letes. tisztességes szándékú jegyében munkálkodik, 
értelmisegiekben — az újak- , . . , . . . , ,. 

\ z első kotelesseg telje-ban és régiekben egyaránt. 
Ennek jele az is, hogy kép-
viselőiket a politikai és a 
társadalmi élet vezetői kö-
zött találjuk. Például nép-
fronttitkárok és elnökök, 
községi és járási tanácsta-
gok a pártonkívüli érteimisé- ? z f r e t ° . éY°.lrT!.Ísfgi 

JY^ sítése után áz öntudat 
és a segíteni akarás 

vezeti el az értelmiségieket 
a társadalmi tevékenységhez, 
a közéleti szerepléshez. A 
népet és a hazáját igazán 

miután 
giek legöntudatosabbjai. 

Naponta 5 2 0 tonna 
műtrágyát ad 

a Borsodi Vegyi Kombinát 
Tavaly nyáron megkezd-

ték a Borsodi Vegyi Kombi-
nát gyors bővítését, A mint-
egy hetvenmillió forintos 
beruházással elsősorban a 
műtrágya alapanyagát gyártó 
üzemek teljesítményét nö-
velték mintegy ötven száza-
lékkal. A bővítéssel fejlesz-
tették többek között az am-
móniák előállítására szolgá-
ló szintézis üzemet, amely 
most már a korábbi napi 
110 helyett 220 tonna amraó-
niákot állít elő. Bővítették 
a savüzemet is, ahol az új 
berendezésekkel szintén 
megduplázódott a termelés. 

A gyors bővítés szerelési 
munkái befejeződtek. A be-
rendezések munkájának ösz-
szehangolása után a BVK 
dolgozói hétfőtől az eddigi 
napi négyszáz tonna helyett 
már 520 tonna műtrágyát 
adnak a mezőgazdaságnak. 

A mihályteleki Új Elei Tsz 
a szegedi Pedagógiai Főiskola tangazdasága 

teljesíti első kötelességét — 
lényegében Így mondotta 
Juhász Antal, a kisteleki 
gimnázium igazgatója —, 
nem húzódik vissza, hanem 
szinte második kötelességként 
és más körülmények között 

A szegedi Pedagógiai Fő-
iskola igazgatósága az el-
múlt napokban szocialista 
szerződést írt alá a mihály-
teleki Üj Élet Termelőszö-
vetkezet vezetőivel. A szer-
ződés értelmében a Pedagó-
giai Főiskola mezőgazdasági 
tagozatának hallgatói ezután 

a mihályteleki Űj Élet 
Termelőszövetkezetben 
végzik a tanrendben elő-
irt gyakorlati munkákat. 

töltenek majd cl a szö-
vetkezetben. 

A magas színvonalú elmé-
leti szakismeret elsajátí-
tása mellett jó alkalmuk lesz 
gyakorlati tudásuk elmélyí-
tésére is. Az általános mun-
kák mellett 

tudományos kísérleteket is 
folytatnak 

tanáraik vezetésével a fő-
iskolai hallgatók. Kísérleti 

A gyakorlati foglalkozásokra célokra külön telepet bizto-
érkező főiskolai hallgatok s;t számukra a termelőszö-
15—18 létszámú brigádban vetkezet vezetősége. A kísér-
f el váltva, folyamatosan, 8 fati parcellákon termelt áru-
heten keresztül vesznek k a t — amint ezt a szerző-
reszt a termelőszövetkeze- désben vállalták — a kísér-
tekben előforduló különböző i e t e k befejezése után díjta-
mezőgazdasági munkákban. j a n u i átadják a termelőszö-
Dolgoznak majd a növény- vetkezetnek 

n v S h e n 6 ^ 3 2 á U a U e " A ^ve tkeze t és a Peda-nyesztesben, s g ó g j a i F ő i s k o l a k ö z ö t t iét-
megismerkednek a inezo- r ejött szocialista szerződést 

^gazdaságban legeiterjed- örömmel fogadták a mihály-
tebben használatos mező- teleki KISZ-fiatalok is. Az-
gazdasagi gépek kezelése- által, hogy a szövetkezet a 
vei, szerkezetevei is. Pedagógiai Főiskola tangaz-
A szegedi Pedagógiai Fő- óasága lett, szoros barátság 

iskola mezőgazdasági tago- alakulhat ki a szövetkezetbe 
zatának hallgatói az év fo- rendszeresen kijáró oktatók 
lyamán összesen és hallgatók, meg az ottdol-

mintegy 1800 munkaórát gozó parasztfiatalok között. 

segíti a falu további anyagi, 
I kulturális felemelkedését. Az 
értelmiség állásfoglalását, 
közreműködését várja a fa-
lusi nép. 

Amikor a tél folyamán 
sorsforduló előtt állott a já-
rás egész parasztsága. ott 
voltak a falusi értelmiségiek 
is és a vajúdó gazdáknak se-
gítettek a döntésben. Gyak-
ran elhangzott a tanyavilág 
között dolgozó parasztok szá-
jából: "Mielőtt sfáírnám a 
belépési nyilatkozatot, meg-
kérdezem a tanító urat.* 
Mások pedig, akiket valami-
lyen betegséggel orvos ke-
zelt, elszaladtak hozzá és ta-
nácsát kérték. Tanító és or-
vos minden esetben helyes 
tanácsot adott 

rszágosan — és benne 
a szegedi járásban — 
történelmi jelentősé-

gű tény, hogy. a mezőgazda-
ságban uralkodóvá váltak a 
szocialista termelési viszo-
nyok. Ebben a keretben a 
parasztság, nemzeti létünk-
ben először és végérvénye-
sen egységes osztállyá ala-
kul. A mezőgazdaság forra-
dalmi átalakulása, a nagy-
üzemi gazdálkodás egységes 
nemzeti érdek, s lehetőséget 
teremtett arra, hogy meg-

o 

N Ö V E K V Ő VEGY I PAR I TERMELÉS C S E H S Z L O V Á K I Á B A N 

A Csehszlovák Szocialista Köztár-
saság 1961.'évi népgazdasági terve az 
ipar minden ágában jelentős fejlődést 
irányoz elő. Az elmúlt évhez képest 
9,3 százalékkal emelkedik az ország 

ipari termelése. Ezen belül jelentős 
helyet foglal el a vegyipar növeke-
dése, amely közvetlenül a nehézgép-
gyártás után következik. A vegyipar 
termelése idén 11,4 százalékkal lesz 

magasabb a tavalyinál. Felvételünkön 
a Csehszlovák Szocialista Köztársa-
ság egyik legnagyobb és korszerűen 
berendezett vegyipari üzemének, a 
Mosti Sztálin Műveknek egy részletét 
mutatjuk be. 

gyorsítsuk a szocializmus 
építését; hogy erőteljesebben 
folytassuk a város és a falu 
közötti lényeges különbségek 
megszüntetését. Most jött el 
az idő, a nagy lehetőség. * 
hogy igazán boldogulhasson 
minden falu, s a szövetke-
zeti parasztság munkájával 
— amelynek a segítésére gé-
peket és sok mást ad a 
munkásosztály — dúsabban 
teremjen a föld, több legyen 
a tej, a hús cs mindenféle 
mezőgazdasági termék. 

Nagyszerű és lelkesítő a 
cél, amely felé már elindul-
tunk a dolgos és sokszor 
küzdelmes hétköznapokban. 
A parasztság között élő ér-
telmiségiek az első és a má-
sodik kötelesség teljesítésé-
vel kétszeresen kivehetik ré-
szüket a falu és népe szocia-
lista életének alakításából. 

m j e m világraszóló dől-
j é l gokra, hanem a segí-

tés apró, de azért je- < 
lentős tetteire gondolunk itt. 
az első hivatás teljesítésével 
együtt. Létrejöttek a mező-
gazdaságban a szocialista 
termelési viszonyok, a most 
új útra tért parasztság tu-
data azonban viszonylag 
messze elmaradt e változás 
mögött. Természetes és ért-
hető ez, de a tétlenség en-
nek ellenére itt sem volna 
helyes. Gyámolítanunk kell 
a szocialista termelési viszo-
nyok és a paraszti tudat 
összhangját. A falu jelene és 
jövője felett most úgy bá-
báskodhatnak jól az értel-
miségiek, ha erejük legjavá-
val, sokoldalúan részeseivé 
válnak a parasztsag szocia-
lista tudata kialakításának. 

Persze az emberi tudat és 
gondolkodás megváltoztatá-
sát nem lehet időre progra-
mozni, mint mondjuk a csn-
vargyártást. Türelem és em-
beri szó kell hozzá. S ebben 
az értelemébresztésbcn sem 
útitársak, hanem közvetlen 
segítőtársak az értelmisé-
giek. 

Egyenrangú gazdája a 
szövetkezetnek a volt 
középparaszt és a 

volt szegényparaszt. Képes-
ségeik kibontakoztatásához 
egyformán adottak a lehető-
ségek, s a különbség a szö-
vetkezeti tagok között a ké-
pességekben, a közös gazda-
ságért és annak tagjaiért 
végzett munkában keresen-
dő. 'A "nagyobb rangot* is 
ez adja. 

Ezt jól megértetni és ál-
tala hozzájárulni az egysé-
ges paraszti osztály megte-
remtéséhez, az indulással 
járó gondok eloszlatásához, 
ugyancsak olyan dolog, ami-
hez az értelmiségiek szava 
is fontos. Például Balástyán 
az értelmiségiek, közöttük a 
többséget adó pedagógusok 
nagyon odaadóan és cselek-
vően vesznek részt az új ter-
melőszövetkezetek megszi-
lárdításában, a parasztság 
tudatának alakításában. 
Nemcsak a helyi tanács ve-
zetői, hanem a nevelök is 
— mint Becsei István, Pász-
tor János és Virág János — 
egy-egy új szövetkezetet pat-
ronálnak. Az egyik balástyai 
tanyai iskolában tanító fia-
tal Nagy Margit pedig a 
Rákóczi Tsz KlSZ-titkára-
ként is tevékenykedik. A 
várost a faluval, Ülléssel 
felcserélő dr. Vratán György 
orvos, aztán a szatymazi ta-
nácsi vezetők és a 66 éves 
szatymazi orvos, dr. Bérezi 
Béla, akárcsak sok más ér-
telmiségi, érvel, vitatkozik a 
falu, a paraszti gondolkodás 
haladásáért. 

A parasztság elhatáro-
zása nyomán létrejött 
nagyüzemekkel a ta-

nyavilágban, a községekben 
leraktuk az új élet alapjait. 
Most az a bonyolult tenni-
való áll előttünk, hogy gaz-
daggá tegyük ezt az életet. 
Elsősorban a szövetkezeti 
parasztság szorgalmán, aka-
ratán múlik, hogy magas 
jövedelmű, mintaszerű nagy-
üzemek legyenek. Ám ehhez 
hozzájárulni az értelmiségi-
ek dolga is. Bizonyos, hogy 
becsült és okos közreműkö-
désük ezután is egyik forrá-
sa lesz a falusi élet további 
szépítésének. 

Morvay Sándor 


